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КЛАС AMPHIBIA 

КЛАС REPTILIA 

I. ВИДОВЕ 

 Triturus alpestris [Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)] – Алпийски тритон 

 Triturus (cristatus) dobrogicus*[актуално име Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903)] – 

Дунавски гребенест тритон 

 Bombina bombina (Linnaeus, 1761) – Червенокоремна бумка 

 Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) – Обикновена чесновница 

 Pelobates syriacus Boettger, 1889 ssp. balcanicus Karaman, 1928 – Балканска 

чесновница 

 Rana graeca Boulenger, 1891 – Гръцка дългокрака жаба 

 Mauremys caspica rivulata [актуално име Mauremys rivulata Valenciennes, 1833] – 

Каспийска блатна костенурка [актуално име южна блатна костенурка] 

 Crysemys scripta elegans [актуално име Trachemys scripta elegans (Wied-Neuwied, 

1838)] –Червенобуза блатна костенурка 

 Testudo hermanni Gmelin, 1789 ssp. boettgeri Mojsisovics, 1889 – Шипоопашата 

костенурка 

 Testudo graeca Linnaeus, 1758 ssp. ibera Pallas, 1814 – Шипобедрена костенурка 

 Zootoca (Lacerta) vivipara [актуално име Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)] – 

Живороден гущер 

 Lacerta praticola pontica [актуално име Darevskia praticola pontica (Eversmann, 1834)] – 

Горски гущер 

 Ophisops elegans ehrenbergii [актуално име Ophisops elegans Ménétriés, 1832 ssp. 

macrodactylus Berthold, 1842] – Змиеок гущер 

 Pseudopus apodus (Pallas, 1775) ssp. thracius (Obst, 1978) – Змиегущер 

 Eryx jaculus (Linnaeus, 1758) ssp. turcicus Olivier, 1801– Турска боа 

 Coluber rubriceps thracius [актуално име Platyceps collaris (Müller, 1878) ssp. thracius 

(Rehak, 1985)] – Черноврата стрелушка 

 Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789) – Ивичест смок 

 Elaphe sauromates (Pallas, 1814) – Пъстър смок 

 Elaphe situla [актуално име Zamenis situla (Linnaeus, 1758)] – Леопардов смок 

 Telescopus fallax (Fleischmann, 1831) – Котешка змия 
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II. ЛИТЕРАТУРНИ И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНИ С 

МЕТОДИКИ ЗА МОНИТОРИНГ И МЕТОДИКИ ЗА ОЦЕНКА НА ВИДОВЕТЕ 

Методиките за мониторинг на земноводни и влечуги към Националната система за мониторинг 

на биологичното разнообразие (НСМБР), разработени в периода 2004-2006 г., са взети под 

внимание и оценени спрямо изискванията на заданието. Разгледани са две методики за 

мониторинг на земноводни (Методика 1 - „Мониторинг на безопашати земноводни“, Методика 2 

- „Мониторинг на опашати земноводни“) и три методики за мониторинг на влечуги (Методика 1 

- „Мониторинг на костенурки“, Методика 2 - „Мониторинг на гущери“, Методика 3 - 

„Мониторинг на змии“). Методиките са разработени съгласно изискванията на Наредба № 2 за 

условията и реда за създаване и функциониране на Националната система за мониторинг на 

състоянието на биологичното разнообразие. Основен недостатък на тези методики е големият 

им брой, който не позволява или затруднява комбинирани анализи, както и прилагането им за 

по-голям брой полигони. Също при изработването им не са взети предвид бъдещ анализ на 

данните, както и възможността за национални оценки на състоянието на видовете. 

Методиките, приложени в проекта „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове – фаза І“ – включващи методика за картиране и 

методика за определяне на природозащитно състояние, ще бъдат адаптирани за целите на 

настоящия проект. Те позволяват пробонабирането и анализа на голям брой полигони, както и 

прилагането на различни методологични подходи в процеса на анализ на събраните данни. 

Предложените за целите на настоящия проект методики ще бъдат  съобразени с релевантни 

източници за съответните групи от чужди автори, но засягащи глобални въпроси, отнасящи се 

до мониторинга на земноводни и влечуги. Използването им се налага от факта, че липсват 

локални публикувани източници. 

 

Литературни източници, използвани при съставянето на методиките за мониторинг 

за групите земноводни и влечуги: 

Macdiarmid, R. W., M. S. Foster, C. Guyer, J. W. Gibbons, N. Chernoff (Editors) 2012. Reptile 

Biodiversity: Standard Methods for Inventory and Monitoring. University of California Press, Berkeley 

and Los Angeles, California, 412 pp. 

Heyer, W. R., M. A. Donnelly, R. W. McDiarmid, L.-A. C. Hayek, M. S. Foster (Editors) 1994. 

Measuring and Monitoring Biological Diversity. Standard Methods for Amphibians. Smithsonian 

institution press, Washington and London, 384 pp. 

 

Литературни източници, от които са ползвани данни за разпространението на 

целевите видове: 

Amiranashvili, N. 2000. Differences in shell morphology of Testudo graeca and Testudo hermanni, 

based on material from Bulgaria. - Amphibia-Reptilia, 21: 67-81. 

Anonymous. 2002. Защигена местност ”Пода”. План за управление 2002-2010. БДЗП, Българо-

швейцарска програма за опазване на биоразнообразието. 153 с. 

Arano, B., J. Arntzen. 1987. Genetic differentiation in the alpine newt, Triturus alpestris. - Proc. 
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умотворения, наука и книжнина, 7: 413-428. 

Шишков, Г. 1914. Два нови вида за българската херпетология. - Годишник на Софийския 

университет, Биолого-геолого-географски факултет, 8-9(2): 1-9. 

Шкорпил, Х. 1897. Върху пловдивската флора (с геологически и фаунистически бележки). 

Отчет на Пловдивската гимназия "Александър І" за уч. 1896/97 год., Изд. Държавна печатница 

"Съгласие", Пловдив, 23 с. 

 

III. ОЦЕНКА НА НАЛИЧНИТЕ ДАННИ И АНАЛИЗ НА ПРОПУСКИТЕ В ТЯХ 

По отношение на методиките за мониторинг, наличните методики към НСМБР са разработени 

по начин, който затруднява прилагането им на голям брой полигони, както и последващ анализ 

на събраните данни, анализ на заплахите и оценка на природозащитното състояние на 

видовете. Полевите формуляри не покриват адекватно заложените в методиките параметри. 

От една страна има параметри, които въобще не са разгледани, от друга страна – някои от тях 

са зададени твърде подробно, което ги прави неприложими на национално ниво. Сроковете, 

заложени за някои видове, не отговарят на пиковата им активност, което не позволява да се 

направи адекватна оценка на популационните параметри. Полигоните са ограничен брой и не 

позволяват да се направи национална оценка. Заложените посещения не са съобразени с 

последващи методи за анализ на събраните данни с адекватни алгоритми за оценка на 

тенденциите и състоянието на популациите на видовете. 

Консултираните чуждестранни източници (McDiarmid et al. 2012; Heyer et al. 1994) предлагат 

широк набор от методики. За целите, поставени в настоящия проект, е подбран такъв набор, 
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който да позволява едновременния мониторинг на повече видове, единен подход при 

събирането на данните на терен и единен подход при обработката и анализа на данните. 

Всичко това позволява изграждането на обща оценка за състоянието на двете групи – 

земноводни и влечуги. 

Оценката на наличните данни и анализът на пропуските в тях показват, че до момента няма 

публикувани литературни източници, в които да има информация за методики за оценка на 

състоянието на разглежданите видове. Единствената такава информация се съдържа в схемите 

за мониторинг и методиките за оценка на природозащитното състояние на видовете, 

разработени в рамките на проекта „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове – фаза I”.  

Triturus alpestris [актуално име Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)] – Алпийски 

тритон 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има 

предложена методика „Мониторинг на опашати земноводни“, в която има съществени 

пропуски, като не се отчитат редица параметри, важни за оценката на състоянието и за 

установяване на тенденции в популационната динамика. Методика за опашати земноводни е 

приложена и по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове – фаза І“, за видовете от род Triturus, която ще бъде адаптирана и за 

този вид. 

Triturus (cristatus) dobrogicus [актуално име Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903)] – 

Дунавски гребенест тритон 

Съществуващите източници засягат само неговото разпространение в България и някои негови 

екологични особености. Към НСМБР има предложена методика „Мониторинг на опашати 

земноводни“, в която има съществени пропуски, като не се отчитат редица параметри, важни 

за оценката на състоянието и за установяване на тенденции в популационната динамика. 

Напълно съвместими с изискванията на настоящия проект са методиките, предложени по 

проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 

и видове – фаза І“. 

Bombina bombina (Linnaeus, 1761) – Червенокоремна бумка 

Съществуващите източници засягат само разпространението на вида в България и някои 

негови екологични особености. Към НСМБР има предложена методика „Мониторинг на 

безопашати земноводни“, в която има съществени пропуски, като не се отчитат редица 

параметри, важни за оценката на състоянието и установяване на тенденции в популационната 

динамика. Такава има и по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове – фаза І“, както и методика за определяне на 

природозащитно състояние, които са напълно съвместими с изискванията на настоящия 

проект. 
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Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) – Обикновена чесновница 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има 

предложена методика „Мониторинг на безопашати земноводни“, в която има съществени 

пропуски, като не се отчитат редица параметри, важни за оценката на състоянието и за 

установяване на тенденции в популационната динамика. Методика за безопашати земноводни 

е приложена и по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове – фаза І“, както и методиката за определяне на 

природозащитно състояние за видовете от род Bombina, които ще бъдат адаптирани и за този 

вид. 

Pelobates syriacus Boettger, 1889 ssp. balcanicus Karaman, 1928 – Балканска 

чесновница 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има 

предложена методика „Мониторинг на безопашати земноводни“, в която има съществени 

пропуски, като не се отчитат редица параметри, важни за оценката на състоянието и за 

установяване на тенденции в популационната динамика.. Методика за безопашати земноводни 

е приложена и по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове – фаза І“, както и методиката за определяне на 

природозащитно състояние за видовете от род Bombina, които ще бъдат адаптирани и за този 

вид. 

Rana graeca Boulenger, 1891 – Гръцка дългокрака жаба 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има 

предложена методика „Мониторинг на безопашати земноводни“, в която има съществени 

пропуски, като не сеотчитат редица параметри, важни за оценката на състоянието и за 

установяване на тенденции в популационната динамика. Подходяща методика е приложена и 

по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове – фаза І“, както и методиката за определяне на природозащитно 

състояние за видовете от род Bombina, които ще бъдат адаптирани и за този вид. 

Mauremys caspica rivulata [актуално име Mauremys rivulata Valenciennes, 1833] – 

Каспийска блатна костенурка [актуално име южна блатна костенурка] 

Съществуващите източници засягат само неговото разпространение в България и някои негови 

екологични особености. Към НСМБР има предложена методика „Мониторинг на костенурки“, 

която обаче касае сухоземните видове, в която има съществени пропуски, като не се отчитат 

редица параметри, важни за оценката на състоянието и за установяване на тенденции в 
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популационната динамика. Подходяща методика е разработена по проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“, 

както и методика за определяне на природозащитно състояние, които са напълно съвместими с 

изискванията на настоящия проект. 

Crysemys scripta elegans [актуално име Trachemys scripta elegans (Wied-Neuwied, 

1838)] – Червенобуза блатна костенурка 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг на вида. Подходяща 

методика е разработена по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове – фаза І“, както и методика за определяне на 

природозащитно състояние, които са напълно съвместими с изискванията на настоящия 

проект. 

Testudo hermanni Gmelin, 1789 ssp. boettgeri Mojsisovics, 1889 – Шипоопашата 

костенурка 

Съществуващите източници засягат само неговото разпространение в България и някои негови 

екологични особености. Към НСМБР има предложена методика „Мониторинг на костенурки“, в 

която има съществени пропуски, като не се отчитат редица параметри, важни за оценката на 

състоянието и за установяване на тенденции в популационната динамика. Подходяща методика 

е разработена по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове – фаза І“, както и методика за определяне на 

природозащитно състояние, които са напълно съвместими с изискванията на настоящия 

проект. 

Testudo graeca Linnaeus, 1758 ssp. ibera Pallas, 1814 – Шипобедрена костенурка 

Съществуващите източници засягат само неговото разпространение в България и някои негови 

екологични особености. Към НСМБР има предложена методика „Мониторинг на костенурки“, в 

която има съществени пропуски, като не се отчитат редица параметри, важни за оценката на 

състоянието и за установяване на тенденции в популационната динамика. Подходяща методика 

е разработена по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове – фаза І“, както и методиката за определяне на 

природозащитно състояние, които са напълно съвместими с изискванията на настоящия 

проект. 

Zootoca (Lacerta) vivipara [актуално име Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)] – 

Живороден гущер 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има 

предложена методика „Мониторинг на гущери“, в която има съществени пропуски, като не се 

редица параметри, важни за оценката на състоянието и за установяване на тенденции в 

популационната динамика.. Подходяща методика е разработена по проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“, 
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както и методиката за определяне на природозащитно състояние, които са напълно 

съвместими с изискванията на настоящия проект. 

Lacerta praticola pontica [актуално име Darevskia praticola pontica (Eversmann, 1834)] 

– Горски гущер 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има 

предложена методика „Мониторинг на гущери“, в която има съществени пропуски, като не се 

отчитат редица параметри, важни за оценката на състоянието и за установяване на тенденции 

в популационната динамика. Подходяща методика е разработена по проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“, 

както и методиката за определяне на природозащитно състояние, които са напълно 

съвместими с изискванията на настоящия проект. 

Ophisops elegans ehrenbergii [актуално име Ophisops elegans Ménétriés, 1832 ssp. 

macrodactylus Berthold, 1842] – Змиеок гущер 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има 

предложена методика „Мониторинг на гущери“, в която има съществени пропуски, като не се 

отчитат редица параметри, важни за оценката на състоянието и за установяване на тенденции 

в популационната динамика. Подходяща методика е разработена по проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“, 

както и методиката за определяне на природозащитно състояние, които са напълно 

съвместими с изискванията на настоящия проект. 

Pseudopus apodus (Pallas, 1775) ssp. thracius (Obst, 1978) – Змиегущер 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има 

предложена методика „Мониторинг на гущери“, в която има съществени пропуски, като не се 

отчитат редица параметри, важни за оценката на състоянието и за установяване на тенденции 

в популационната динамика. Подходяща методика е разработена по проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“, 

както и методиката за определяне на природозащитно състояние, които са напълно 

съвместими с изискванията на настоящия проект. 

Eryx jaculus (Linnaeus, 1758) ssp. turcicus Olivier, 1801– Турска боа 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има 

предложена методика „Мониторинг на змии“, в която има съществени пропуски, като не се 
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отчитат редица параметри, важни за оценката на състоянието и за установяване на тенденции 

в популационната динамика. Подходяща методика е разработена по проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“, 

както и методиката за определяне на природозащитно състояние, които са напълно 

съвместими с изискванията на настоящия проект. 

Coluber rubriceps thracius [актуално име Platyceps collaris (Müller, 1878) ssp. thracius 

(Rehak, 1985)] – Черноврата стрелушка 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има 

предложена методика „Мониторинг на змии“, в която има съществени пропуски, като не се 

отчитат редица параметри, важни за оценката на състоянието и за установяване на тенденции 

в популационната динамика.  Подходяща методика е разработена по проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“, 

както и методиката за определяне на природозащитно състояние, които са напълно 

съвместими с изискванията на настоящия проект. 

Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789) – Ивичест смок 

Съществуващите източници засягат само неговото разпространение в България и някои негови 

екологични особености. Към НСМБР има предложена методика „Мониторинг на змии“, в която 

има съществени пропуски, като не се отчитат редица параметри, важни за оценката на 

състоянието и за установяване на тенденции в популационната динамика.  Подходяща 

методика е разработена по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове – фаза І“, както и методика за определяне на 

природозащитно състояние, които са напълно съвместими с изискванията на настоящия 

проект. 

Elaphe sauromates (Pallas, 1814) – Пъстър смок 

Съществуващите източници засягат само неговото разпространение в България и някои негови 

екологични особености. Към НСМБР има предложена методика „Мониторинг на змии“, в която 

има съществени пропуски, като не се отчитат редица параметри, важни за оценката на 

състоянието и за установяване на тенденции в популационната динамика. Подходяща методика 

е разработена по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове – фаза І“, както и методика за определяне на 

природозащитно състояние, които са напълно съвместими с изискванията на настоящия 

проект. 

Elaphe situla [актуално име Zamenis situla (Linnaeus, 1758)] – Леопардов смок 

Съществуващите източници засягат само неговото разпространение в България и някои негови 

екологични особености. Към НСМБР има предложена методика „Мониторинг на змии“,в която 

има съществени пропуски, които не отчитат редица параметри, важни за оценката на 

състоянието и за установяване на тенденции в популационната динамика. Подходяща методика 
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програма „Околна среда 2007 - 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от Изпълнителна агенция по околна среда и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и правителството на Република България, 
представлявано от Министерство на околната среда и водите. 
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е разработена по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове – фаза І“, както и методика за определяне на 

природозащитно състояние, които са напълно съвместими с изискванията на настоящия 

проект. 

Telescopus fallax (Fleischmann, 1831) – Котешка змия 

За момента няма разработени конкретни методики за мониторинг и методики за оценка на 

природозащитното състояние на вида. Съществуващите източници засягат само неговото 

разпространение в България и някои негови екологични особености. Към НСМБР има 

предложена методика „Мониторинг на змии“, в която има съществени пропуски, които не 

отчитат редица параметри, важни за оценката на състоянието и за установяване на тенденции 

в популационната динамика.Подходяща методика е разработена по проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“, 

както и методиката за определяне на природозащитно състояние, които са напълно 

съвместими с изискванията на настоящия проект. 

 


